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SPOŁECZNA STRATEGIA WARSZAWY 
NA LATA 2009 – 2020 

• zwiększenia partycypacji społecznej w rozwiązywaniu 

problemów społecznych Warszawy poprzez powszechne 

konsultowanie i komunikowanie procesu tworzenia 

strategii (np. prowadzenie strony internetowej, debaty 

publiczne, konsultacje społeczne, publikacje i inne); 

 

• identyfikacji nowatorskich inicjatyw, ważnych dla 

realizacji strategii oraz szybkiego reagowania (np. centra 

animacji społecznej, wsparcie dla projektów polityk i 

programów powiązanych z zakresem strategii społecznej, 

opracowywanych w jednostkach urzędu miasta). 



STRATEGIA „DOBREGO MIASTA” 

• Strategia wspólnoty – program terytorialnej wspólnoty 

mieszkańców i dotyczy różnorodnych podmiotów 

gospodarujących na terenie wspólnoty 

 

• Zakorzenienie strategii – mieszkańcy tworzą z mocy 

prawa wspólnotę samorządową 

 

• Strategia horyzontalna zamiast strategii sektorowych 

 

• Strategia mieszkańców zamiast strategii wydziałów 



DYSKUSJE MIEJSKIE 

• 2008 

 

• samorząd – organizacje pozarządowe - eksperci 

 

• 2015 

 

• samorząd – organizacje pozarządowe - eksperci – grupy 

nieformalne/mieszkańcy – aktywiści miejscy 



DLA KOGO? 

Wyniki badań aktywności mieszkańców: 

W różnych obszarach aktywności i różnych formach głos 

zabiera między 8-12 % mieszkańców i utrzymuje się tak 

od wielu lat 

 

Gdzie? 

sale spotkań, ulice i place, podwórka, kawiarnie, 

uczelnie, media społecznościowe, miejsca aktywności 

lokalnej 

 

 

 

 



WSKAŹNIKI 

• Zaangażowanie na rzecz swojej okolicy  

• 9%(2008) tak, wiele razy; tak, raz lub dwa razy 

• 90% nie  

• 18% (2013) tak, wiele razy; tak, raz lub dwa razy 

• 80% (2013) nie ani razu 

 

• Zaangażowanie w organizacji pozarządowej 

• 12% (2013) tak 

• 87% (2013) nie 

•   

 



WSKAŹNIKI 

• Zaangażowanie na rzecz ops 

• 3% (2013) tak 

• 97% (2013) nie 

 

• Zaangażowanie na rzecz Kościoła 

• 4% (2013) tak 

• 96% (2013) nie 

•   

• Zaangażowanie na rzecz innych instytucji 

• 1% (2013) tak 

• 98% (2013) nie 



WSKAŹNIKI 

• Zaangażowanie na rzecz członków rodziny spoza własnego 
gospodarstwa domowego 

• 54% (2013) tak 

• 45% (2013) nie, ani razu 

 

• Zaangażowanie na rzecz znajomych, przyjaciół, sąsiadów 

• 53% (2013) tak 

• 42% (2013) nie, ani razu 

•   
• Warszawa jako „miejsce do życia” 

• 85% pozytywnie 

• 6% negatywnie 

 

• Warszawa – „jestem u siebie” 

• 84% zdecydowanie tak i raczej tak 

• 1% zdecydowanie nie 



DEBATY W SIECI A WSPÓLNE DECYZJE 

• IDEA ARGUMENTATYWNEGO ZWROTU (argumentative turn) 
 
 
racjonalizacja procedur  podejmowania decyzji  
(technika koszty - korzyści, koszty – skuteczność) 
 
„Wizja polityki i procesu podejmowania decyzji jest sprzeczna z inną wizją, w 
której uznaje się, że podejmowanie decyzji w obszarze polityk publicznych 
wymaga jak najszerszej i otwartej debaty” (R. Szarfenberg, 2012)  
 
   versus 
 
demokratyzacja procesu i sensowne uczestnictwo wszystkich 
interesariuszy 
 
„Sztuka polityki polega nie na tym, żeby skutecznie wykonać decyzje 
wskazane przez demokratyczną debatę, ale na tym aby te debaty wygrywać. 
Narzędziem wygrywania w tym wymiarze jest przede wszystkim retoryka, 
przyjęcie takiej strategii argumentacji, która będzie sprzyjała zwycięstwu” 
(G. Majone, 2004) 



EMPOWERMENT 

• „Podstawowymi procesami w demokratycznej polityce publicznej są 
debata i argumentacja” (Majone) 
 
„Strategia może być napisana przez organ władzy, ale powinna w 
możliwie dużym stopniu funkcjonować jako strategia wspólnoty (…) W 
związku z tym co powyżej powiedziano o „strategii wspólnoty”, 
chcemy wprowadzić pojęcie „zakorzenienia strategii”. Chcemy przez 
to powiedzieć, że sukces strategii zależy od jej znajomości, 
zaakceptowania i przyjęcia jako „swojej” przez możliwie szeroki krąg 
osób, grup i organizacji.” (SPOŁECZNA STRATEGIA WARSZAWY na lata 
2009-2020 założenia metodologiczne i organizacyjne) 
 
„Dzięki publicznemu charakterowi i procesowi uspołecznienia 
strategii (partycypacja w tworzeniu i partnerstwo w realizacji), 
możliwe staje się zbudowanie wokół strategii „koalicji rozwoju” 
posługującej się strategią jako ważną wytyczną do własnego 
planowania, podejmowania działań czy inicjatyw.” (SPOŁECZNA 
STRATEGIA WARSZAWY na lata 2009-2020 założenia metodologiczne i 
organizacyjne) 



PIERWSZE WARSZAWSKIE  
FORUM MIESZKANEK I MIESZKAŃCÓW 

KIEDY? 

24 maja  

KTO? 

MIASTO WSPÓLNA SPRAWA 

http://miastowspolnasprawa.tumblr.com/ 

Otwarty Jazdów, Inicjatywa Mieszkańców Kultura na Sielcach, 
Inicjatywa Osiedle Przyjaźń, Projekt Ursus, Nasze Odolany, 
Stowarzyszenie „Moja Narbutta”, Praskie Stowarzyszenie 
Mieszkańców „Michałów”, Wolska 58/Skwer Sierpnia 1944, 
Mokotowska Grupa Rowerowa 

GDZIE? 

WARSZTAT /PLAC KONSTYTUCJI I OSIEDLE JAZDÓW 

http://miastowspolnasprawa.tumblr.com/


MIASTO WSPÓLNA SPRAWA 
MANIFEST 

Do kogo należy miasto? 

Do mnie? Do ciebie? Do wybranych władz? Do nas? Kim 

jesteśmy “my”? 

W ciągu kilku ostatnich lat zawiązało się wiele grup, które chcą 

urzeczywistniać wizję miasta jako dobra wspólnego. Wysiadują na 

sesjach rad dzielnicy i rady miasta, uczestniczą w 

spotkaniach komisji dialogu społecznego, organizują się jako 

nieformalne grupy (jak kooperatywy spożywcze, ogrody 

wspólnotowe, sąsiedzkie grupy wymiany rzeczy i usług, itp.), 

organizują protesty i demonstracje, zbierają podpisy pod 

petycjami i listami otwartymi. 

Ludzie zaangażowani w te inicjatywy nie muszą być formalnie 

związani z większymi ruchami miejskimi – ich głównym obszarem 

troski i zainteresowania jest miejsce, w którym żyją. 



MIASTO WSPÓLNA SPRAWA 
MANIFEST 

Dla tych grup pojęcia jak współzarządzanie, 

współodpowiedzialność, współwłasność i współpraca są 

koniecznymi elementami w tworzeniu takiego miasta, w 

jakim chcą żyć. Jest to miasto bardziej egalitarne i 

demokratyczne, miasto, w którym problemy, głos i wola 

mieszkańców są decydujące. 

Miasto Wspólna Sprawa to koalicja łącząca 

mieszkańców, którzy organizują się i zabierają głos w 

dyskusji o mieście. Chcemy, by ich stanowisko było 

jeszcze bardziej widoczne, a głos – wyraźniej słyszalny. 

 



MIASTO JEST WSPÓLNE 
MANIFEST 

Wyobraźmy sobie przestrzeń, która jest przedłużeniem 

naszego domu. Jest także polem współpracy między 

mieszkankami i mieszkańcami, działającymi na miejscu 

organizacjami, wspólnotami, instytucjami, urzędnikami, 

lokalnymi firmami i spółdzielniami oraz rzemieślnikami. 

To miasto, które jest dobrem wspólnym. 



INSPIRACJE 

Miasto Wspólna Sprawa jest częścią międzynarodowego 

projektu Radical Democracy: Reclaiming the Commons  

realizowanego przez sieć Doc Next Network. 

 

Polskim partnerem projektu jest Towarzystwo Inicjatyw 

Twórczych “ę”. 

 

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu European 

Cultural Foundation i Open Society Initiative for Europe. 

 

http://www.docnextnetwork.org/radical-democracy-reclaiming-commons/
http://www.docnextnetwork.org/
http://e.org.pl/
http://e.org.pl/


FESTIWAL AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW 

Centrum Komunikacji Społecznej 

Zespół Inicjatyw Społecznych 

ul. Senatorska 27 

00-099 Warszawa 

inicjatywa@um.warszawa.pl  

mailto:inicjatywa@um.warszawa.pl


STRATEGIA A STRUKTURA 

• Jaka struktura jest niezbędna żeby zrealizować strategię? 

 

• Lub 

 

• Jaka strategia jest odpowiednia dla istniejącej struktury? 



STRUKTURA SIECIOWA KONTRA 
HIERARCHICZNA 

 

przekazanie decyzji i 
zasobów 

przekazanie decyzji 

wspólne inicjatywy 

uzgadnianie 

dialog 

wysłuchanie 

informowanie 

zamawianie usług 
zgodnie z pzp 

powierzenie zadań   

dofinansowanie zadań 

inicjatywa lokalna 

budżet partycypacyjny 
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y
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OCZYWISTE I NIEOCZYWISTE 

• Obszar aktywność społeczna i obywatelska  

• Ulica Siostrzana 

• Motomamusie 

• Q ruch sąsiedzki 

• Przypadek Vidok w Gdańsku 

 

• Obszar współrządzenie 

• Partnerstwo Sielce 

• Sopocka Inicjatywa Rozwojowa 

 

• Lokalne usługi publiczne 

• komunikacja publiczna 

 

• I wiele innych… 

 

 

 

 



ULICA SIOSTRZANA 

działalność Ulicy Siostrzanej, grupy nieformalnej 

organizującej obozy edukacyjno-rekreacyjne dla kobiet 

pod nazwą FAL, czyli Feministyczna Akcja Letnia.  



MOTOMAMUSIE 
 

Klub MotoMamusie powstał 20 kwietnia 2013 
roku, czyli działa już ponad półtorej roku. W 
ramach działalności Klubu kobiety spotykają się 
na wspólne przejażdżki motocyklem, spotkania 
integracyjne, wyjazdy weekendowe. Oprócz 
podstawowych spotkań, MotoMamusie organizują 
motocyklowy piknik rodzinny w dzielnicy 
Białołęka oraz akcje charytatywne. 

 



Q RUCH SĄSIEDZKI 

platforma programowa  

standardów  dobrego  sąsiedztwa  oraz  

swoisty  ruch  społeczny skupiający  

mieszkańców Warszawy i  okolic, 

miejskich  aktywistów,  społeczników,  

przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, instytucji publicznych, 

firm, klubokawiarni i wielu innych 

podmiotów. 

Q Ruch Sąsiedzki to inicjatywa Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. 

Jesteśmy jednym z partnerów prowadzących Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej, w 

ramach którego zajmujemy się rozwojem ruchu sąsiedzkiego w Warszawie. 



SOPOCKA INICJATYWA ROZWOJOWA 

Sopocka Inicjatywa Rozwojowa to grupa 

kilkunastu mieszkańców Sopotu, która działa 

na rzecz tego, by mieszkańcy mogli 

współdecydować o sprawach miasta oraz by 

realizować różnego rodzaju ekologiczne 

projekty, czyli, ogólnie rzecz ujmując, na 

rzecz zrównoważonego rozwoju.  

http://www.sopockainicjatywa.org/o-nas/ 

Podziel się ogrodem  

Sopot dla klimatu  

Inicjatywa uchwałodawcza 

mieszkańców 

Regulamin konsultacji 

społecznych 

Budżet obywatelski  

  



PRZYPADEK VIDOK (GDAŃSK)  

nieformalna grupa sąsiedzka VIDOK 

zajmująca się animowaniem 

środowiskowym dzieci ulicy, które 

większość swojego czasu spędzają na 

ulicy.  



PARTNERSTWO SIELCE  

Sielce - dolny Mokotów – Warszawa. 

Miejsce spotkań mieszkańców i 

miłośników Sielc w dzielnicy 

Mokotów w Warszawie – internetowe 

forum dla mieszkańców i miłośników 

Sielc  Partnerstwo „Moje Sielce”- to inicjatywa 

powołana w 2009 r.  

Akademia Rozwoju Moje Sielce  

Sieleckie Jarmarki Świąteczne,  

Dzień Sąsiada, 

Projekt Sielce Architektów  



KULTURA NA SIELCACH 

Budynek byłego przedszkola 

przy ul. Podchorążych  

Otwarcie siłowni plenerowej na Sielcach – 28.06.2014.  



KOMUNIKACJA MIEJSKA 

Warszawskie Badania Ruchu 

Dzielnicowi koordynatorzy ds. kontaktu z ZTM 

Spotkania informacyjno-konsultacyjne 

Konsultacje społeczne 

 

„To już nie jest technokratyczny, niedostępny urząd, tylko urząd 
służący ludziom. Jest taki trend otwierania się na mieszkańców, 
bardzo pozytywny. W naszym przypadku jest to szczera chęć 
rozmowy. Jest tendencja aby słuchać ludzi i to mi się podoba. W 
dzisiejszych czasach powinno się bardziej angażować ludzi w 
życie miasta i miasto powinno bardziej słuchać.” 
Koordynator ds. konsultacji społecznych w ZTM,  

Łukasz Filipczak  



„Od wiedzy o czymś, nawet bardzo praktycznej, do wykorzystania tej wiedzy w 

praktyce nie prowadzi żadna niewidzialna ręka, ani żaden automatyczny 

mechanizm.” 

(R. Szarfenberg)  

 

Dziękuje bardzo 

 

 

Rafał Krenz 



 


